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 Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 
(RHCVV)   
De overheid produceert, verzamelt en ontvangt veel documenten die bewaard moeten blijven. Nota's, rapporten, 
brieven, e-mails, geluidsopnames en videoproducties moeten in goede, geordende en toegankelijke staat gebracht 
en gehouden worden. Overheden zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van deze archieven. 
 
De Archiefwet bepaalt dat een deel van de overheidsinformatie bewaard moet blijven. Zo kan iedereen terugzien 
hoe de overheid haar taken vervult en heeft vervuld. Daarnaast zijn archieven van belang voor een goede 
bedrijfsvoering van de overheid. Ook historici en onderzoekers hebben archieven nodig om onderzoek te kunnen 
doen. 
 
Begin 2017 hebben wij u, bij de vaststelling van de Kadernota 2018 en de financiële jaarstukken van het Regionaal 
Historisch Centrum (RHC), geïnformeerd over een nieuwe archiefwettelijke taak die op ons afkomt. Deze nieuwe 
wettelijke taak houdt onder meer in het kunnen overnemen van het beheer van digitale archieven en bestanden 
van de gemeenten om deze permanent en duurzaam te kunnen bewaren. Daarnaast zal de landelijke wettelijke 
overbrengingstermijn van 20 jaar worden verkort naar waarschijnlijk 5-10 jaar. Om aan deze taak adequaat 
invulling te kunnen geven zijn voorjaar 2017 mogelijke toekomstscenario’s voor de archiefdienst nader verkend.  
 
Aan de hand van een van een schets van de ontwikkelingen in de informatie-, archief en erfgoedsector en de 
gevolgen daarvan voor het RHC hebben het bestuur en de gemeentesecretarissen een kennissessie belegd. Op 
basis van deze kennissessie is een opdracht geformuleerd en vastgesteld voor de verdere toekomstverkenning 
door de interim archivaris. Deze heeft de volgende drie scenario’s onderzocht: 

1.  RHC blijft zelfstandig en richt E-depot in.  
2.  RHC zoekt samenwerking met andere partners; bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een  

E-depot als netwerkorganisatie. 
3.  RHC zoekt schaalvergroting door fusie met een andere archiefdienst.  
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Vervolgens zijn vorig jaar zomer in alle RHC-gemeenten rondetafelgesprekken gevoerd met de ambtelijk 
betrokkenen/belanghebbenden (post- en archiefbeheer, ICT, JZ, contactpersonen voor de erfgoedpartners) in 
aanwezigheid van hun gemeentesecretaris. Hierbij zijn de ontwikkelingen en de scenario’s geschetst en is per 
gemeente een sterkte-zwakte analyse gemaakt met betrekking tot het RHC en haar toekomst.  
 
De interim archivaris heeft een overleg gevoerd met (een vertegenwoordiging van) erfgoedpartners over de 
toekomstverkenning en hun verwachtingen. Ook heeft de archivaris actuele documenten bestudeerd van en over 
de ontwikkelingen en plannen in/bij vijf andere regionale archiefdiensten. Met hen zijn verkennende gesprekken 
gevoerd over samenwerking of fusie.  
 
Deze rondgang leverde het beeld op dat er, om uiteenlopende redenen, zeer beperkte mogelijkheden waren om op 
korte termijn samen te gaan. Hierbij moet worden gedacht aan redenen als lopende reorganisaties of reeds 
vergaande verkenningen met andere partners, heroriëntatie op eigen rol en functie of de wens om voorlopig niet uit 
te breiden. Het Utrechts Archief (HUA) was als enige beschikbaar als mogelijke partner - overigens met 
voorwaarden voor toetreden. 
 
Uit de onderzoeken en gespreksseries kwamen twee realistische scenario’s naar voren:  
 

A. Een zelfstandig RHC, maar dan wel versterkt zodat er actief en als gelijkwaardige partner samenwerking 
kan worden gezocht met andere archiefdiensten en het zelf een E-depot voorziening inricht, hetzij via een 
DVO bij het Utrechts Archief of via inkoop bij een  
commerciële partij.  
 

B. Schaalvergroting door fusie met het Utrechts Archief (HUA). Hierdoor kunnen de vier gemeenten 
aansluiten op het e-depot van Het Utrechts Archief.   

 
Zelfstandig Versterkt RHC 
In de najaarsvergadering van het algemeen bestuur van 22 november zijn deze scenario’s besproken en is 
voorlopig voorkeur uitgesproken voor de variant van een Zelfstandig Versterkt RHC (voor de periode 2018-2024), 
met de volgende motivatie: 
 
1.  De besprekingen met het HUA gaven onvoldoende duidelijkheid over het kostenmodel;  
2.  De dienstverlening (studiezaal en depots) in Breukelen en Weesp zou beëindigd moeten worden;   
3.  Er kon niet gekozen worden om alleen de E-depot voorziening van het HUA af te nemen;  
4.  De huidige GR met de daarbij behorende verplichtingen loopt nog door tot 2024; 
5.  Er is sprake van desinvesteringen voor het gebouw en voorzieningen in Breukelen; 
6.  Binnen het HUA als afzonderlijke gemeente minder zeggenschap dan in de huidige RHCVV; 
7.  Op termijn zijn er wellicht meer beschikbare regionale partners zijn dan alleen het HUA; 
8.  Gemeente Weesp gaat het RHC verlaten binnen de termijn van 4-6 jaar en gemeente De Bilt wil na 2024 

een eigen route gaan uitstippelen.  
9.  Enige urgentie nodig is om zelf verder te gaan op/met de E-depot voorziening; 
10.  Het RHC-bestuur ziet op dit moment geen noodzaak om meer tijd of budget te investeren in verder 

onderzoek naar alternatieven. 
 
Aan de hand van de uitkomsten van de verkenning heeft het bestuur een voorlopig besluit genomen. Gekozen is 
voor het voor het scenario van een ‘Zelfstandig Versterkt RHC’. Dit scenario wordt  uitgewerkt in een 
businesscase. De businesscase is genoemd in de Kadernota 2019 van het RHCVV. De Kadernota is eind 
december toegezonden aan de deelnemende gemeenten voor bespreking en instemming en is voor uw raad van 6 
maart 2018 geagendeerd. De businesscase die op dit moment wordt gemaakt, wordt in de voorjaarsvergadering 
van het algemeen bestuur in april besproken. De besluitvorming wordt vertaald in de financiële jaarstukken die 
daarna aan u worden voorgelegd om mee in te stemmen en uw zienswijze kenbaar te maken.  
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Rol voor de raad 
Indien de raad een rol voor zichzelf ziet in dit proces, is het vanzelfsprekend mogelijk om dit onderwerp te 
agenderen voor een commissievergadering. De burgemeester is portefeuillehouder en graag bereid een toelichting 
te geven en vragen te beantwoorden.  
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